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DATE DESPRE DOCUMENT        JAI 9 

1. Data adoptării de către Comisie: 31.10.2017. Responsabil: DG Justiție și consumatori 

(Věra JOUROVÁ) 

2. Denumire document: Propunere modificată de Directivă a Parlamentului European şi a 

Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări online și alte tipuri de 

vânzare la distanță de bunuri, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al 

Parlamentului European și al Consiliului și a Directivei 2009/22/CE a Parlamentului European 

și a Consiliului și de abrogare a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului 

3. Date de identificare: COM(2017)637 / 2015/0288(COD). A se vedea și COM(2015)635 

(Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite aspecte 

referitoare la contractele de vânzare online și la alte tipuri de contracte de vânzare la distanță 

de bunuri) 

4. Tipul documentului: legislativ 

5. Temei juridic: art. 114 TFUE 

6. Procedura: legislativă ordinară, cu consultarea obligatorie a Comitetului Economic și 

Social European 

7. Subsidiaritate: da, 31.10.2017 – 26.12.2017 

8. Stadiul actual: în Parlamentul European, comisia sesizată pe fond este Comisia pentru 

piață internă și protecția consumatorilor, iar pentru aviz: Comisia pentru afaceri juridice și 

Comisia pentru cultură.  

9. Evoluții: propunerea de directivă COM(2017)637 modifică COM(2015)635, o propunere 

de directivă referitoare la contractele de vânzare online și la alte tipuri de contracte de vânzare la 

distanță de bunuri. Camera Deputaților din Parlamentul României nu a analizat COM(2015)635. 

Senatul României a adoptat la 29 februarie 2016, o hotărâre cu privire la propunerea inițială. 

Potrivit agendei provizorii a Președinției estoniene a Consiliului UE, la reuniunea Consiliului 

justiție și afaceri interne din 7/8 decembrie 2017 vor avea loc dezbateri în vederea unei 

abordări generale parțiale cu privire la propunerea de directivă a Comisiei.  

 

1. Context  

La 9 decembrie 2015, Comisia Europeană a adoptat două propuneri de directivă cu privire la 

contractele digitale, una vizând anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de 

conținut digital (COM(2015) 634), iar cealaltă, contractele de vânzare online și alte tipuri de 

contracte de vânzare la distanță de bunuri (COM(2015) 635). Aceste două propuneri aveau în 

vedere stimularea comerțului transfrontalier online prin înlăturarea obstacolelor de reglementare 

pentru întreprinderi și sporirea încrederii consumatorilor prin armonizarea completă a 

principalelor norme în materie de contracte de consum în mediul online.  

 

Analiza amplă elaborată asupra propunerii de directivă privind contractele de vânzare online și 

alte tipuri de contracte de vânzare la distanță de bunuri [COM(2015)635] a arătat că diferențele 

existente între legislațiile naționale în materie contractuală constituie obstacole în calea 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20150635.do
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.frame
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do#_e=dHlwZT1BTEwmZmFjZXRlZD10cnVlJnN0YXJ0PTAmcm93cz0xMCZ0ZXh0PSZzbGFuZz0mZG9jdW1lbnRDb2RlPUNPTSZkb2N1bWVudFllYXI9MjAxNSZkb2N1bWVudE51bWJlcj02MzQmX2RlYWRMaW5lUHJlc2VudD1mYWxzZSZmcm9tRGF0ZT0mdG9EYXRlPSZucENhcmQ9Tm9uZSZzY3
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do#_e=dHlwZT1BTEwmZmFjZXRlZD10cnVlJnN0YXJ0PTAmcm93cz0xMCZ0ZXh0PSZzbGFuZz0mZG9jdW1lbnRDb2RlPUNPTSZkb2N1bWVudFllYXI9MjAxNSZkb2N1bWVudE51bWJlcj02MzUmX2RlYWRMaW5lUHJlc2VudD1mYWxzZSZmcm9tRGF0ZT0mdG9EYXRlPSZucENhcmQ9Tm9uZSZzY3
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comerțului transfrontalier. Această evaluare demonstrase deja că multe dintre aspectele 

identificate erau relevante atât pentru vânzările de bunuri online, cât și pentru cele offline.  

 

În comunicarea care a însoțit propunerile privind contractele online, Comisia și-a exprimat 

intenția de a continua evaluarea vânzărilor offline, în vederea asigurării coerenței reglementărilor 

în cadrul canalelor de vânzări. Pentru a asigura această coerență, Comisia s-a angajat să continue 

colectarea de date și analize privind vânzările personale („față în față”), ca parte a Programului 

privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT) care includea, totodată, punerea în 

aplicare a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 mai 1999 

privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum și garanțiile conexe, și să prezinte 

toate rezultatele relevante legislativului UE. În acest context, Comisia stabilea că în situația în 

care rezultatele exercițiului REFIT ar confirma necesitatea unei inițiative cu privire la vânzarea 

de bunuri offline, acest lucru s-ar putea realiza prin extinderea domeniului de aplicare a 

propunerii de directivă cu privire la vânzarea de bunuri online.  

 

Într-adevăr, evaluarea adecvării cu privire la aplicarea Directivei 1999/44/CE a completat analiza 

care a stat la baza propunerii de directivă privind vânzarea de bunuri la distanță, confirmând 

opțiunile de politică ale acesteia. Verificarea adecvării legislației UE privind comercializarea și 

protecția consumatorilor și evaluarea directivei privind drepturile consumatorilor au adeverit că 

documentele supuse examinării au contribuit la sporirea protecției consumatorilor în UE și la o 

mai bună funcționare a pieței interne, reducând costurile pentru întreprinderi atunci când acestea 

vând bunuri și servicii în regim transfrontalier.  

 

Cu toate acestea, studiile au relevat că există încă domenii (cum ar fi vânzarea de bunuri de 

consum și garanțiile conexe) în care armonizarea minimă a normelor de drept contractual creează 

fragmentare legislativă, care se opune la rândul ei unei piețe interne autentice. Ca atare, Comisia 

insistă asupra faptului că o mai bună funcționare a pieței interne nu poate fi realizată doar la 

nivelul statelor membre: reglementările UE privind protecția consumatorilor rămân relevante în 

contextul aprofundării pieței interne, în special grație sporirii numărului de tranzacții între 

consumatorii din statele membre UE.  

Dificultățile care reies din normele diferite de punere în aplicare a directivei privind vânzarea de 

bunuri de consum și garanțiile conexe sunt relevante atât pentru vânzările la distanță, pentru care 

Comisia încearcă deja să armonizeze complet principalele norme de drept contractual cât și 

pentru vânzările personale („față în față”). Evaluarea confirmă, de asemenea, că opțiunile de 

politică ale Comisiei din propunerea privind vânzările de bunuri la distanță sunt justificate și 

accentuează nevoia păstrării unei coerențe între regimurile juridice aplicabile vânzărilor la 

distanță și vânzărilor personale.  

Mai mult, Consiliul Economic și Social European, în avizul cu privire la COM(2015) 635 a 

arătat că două abordări diferite pentru vânzarea de bunuri online și cea offline este inacceptabilă. 

În cadrul reuniunii informale a Consiliului justiție și afaceri interne, din 7 iulie 2017, majoritatea 

miniștrilor și-au exprimat convingerea că regulile aplicabile vânzărilor de bunuri trebuie să fie 

aceleași, indiferent de canalul de vânzare. De asemenea, cu ocazia dezbaterilor propunerii de 

directivă privind vânzarea de bunuri la distanță în Parlamentul European, Comisia pentru piață 

internă și protecția consumatorilor, sesizată pe fond, și Comisia pentru afaceri juridice, sesizată 

pentru aviz, au depus o serie de amendamente, unele în sensul extinderii domeniului de aplicare 

la vânzările personale.   

 

2. Obiective 

Propunerea de directivă modificată vizează același obiectiv ca al propunerii inițiale, respectiv 

eliminarea obstacolelor legate de dreptul contractelor care stau în calea comerțului 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20150633.do
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly_ro
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A31999L0044
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:ro:PDF
https://dm.eesc.europa.eu/EESCDocumentSearch/Pages/opinionsresults.aspx?k=AVIZUL%20%20Comitetului%20Economic%20%C8%99i%20Social%20European%20%20privind%20%20propunerea%20de%20directiv%C4%83%20a%20Parlamentului%20European%20%C8%99i%20a%20Consiliului%20privi
https://www.eu2017.ee/political-meetings/JHA
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=SWD(2017)0354
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transfrontalier, pentru a elimina, pe de o parte, dificultățile cu care se confruntă întreprinderile și 

consumatorii din cauza complexității cadrului juridic, iar pe de altă parte, costurile suportate de 

întreprinderi ca urmare a diferențelor între legislațiile naționale în materie de contracte. 

Dacă propunerea inițială avea în vedere numai vânzarea de bunuri online și alte tipuri de vânzări 

la distanță, această propunere de directivă se aplică tuturor vânzărilor, încurajând creșterea 

acestora pe toate canalele, atât în beneficiul consumatorilor, cât și al întreprinderilor. 

3. Temei juridic 

Comisia Europeană trimite la art. 114 TFUE, al cărui obiectiv este instituirea sau asigurarea 

funcționării pieței interne. 

În analiza temeiului juridic trebuie verificat dacă articolul invocat de inițiator conferă Uniunii 

dreptul de a acționa în materia cu pricina. Într-adevăr, piața internă și protecția consumatorilor 

aparțin sferei competențelor partajate între UE și statele membre, iar obiectivele stabilite de 

Comisie se înscriu în domeniul pieței interne, potrivit art. 114 TFUE. Mai mult, art. 114 alin. (3) 

TFUE impune legiuitorului UE obligația de a asigura un nivel ridicat de protecție a 

consumatorilor atunci când adoptă măsuri de apropiere a actelor cu putere de lege şi a actelor 

administrative ale statelor membre care au ca obiect instituirea şi funcţionarea pieţei interne. 

În avizul Comitetului Economic și Social European (CESE) cu privire la propunerea inițială 

COM(2015)635 se arată că „în conformitate cu avizele anterioare, reprezentanții consumatorilor, 

precum și majoritatea membrilor CESE sunt de părere că acesta trebuie să fie în primul rând 

articolul 169 alineatul (2) din TFUE, în măsura în care sunt vizate în mod fundamental 

definirea drepturilor consumatorilor și protecția și apărarea acestora și nu numai realizarea pieței 

unice; anumiți membri ai CESE, mai precis cei care reprezintă organizațiile profesionale, care 

acordă o mare importanță realizării pieței unice, sunt însă de acord cu Comisia”.  

Mai mult, CESE pledează pentru armonizarea minimă, în conformitate cu art. 169 alin.(2) 

litera a) și art. 169 alin (4) TFUE.  

4. Conformitatea cu principiile subsidiarității și proporționalității 

Din punct de vedere formal, art. 5 alin. (3) TUE este respectat, deoarece domeniul de acțiune al 

Uniunii este unul aparținând sferei competențelor partajate. 

Pe fond, trebuie verificată necesitatea acțiunii UE, cu alte cuvinte dacă obiectivele definite pot fi 

realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dacă problemele abordate au caracter 

transnațional și dacă măsurile existente deja la nivelul Uniunii sau asistența/sprijinul prevăzut de 

noul cadru sunt suficiente pentru a realiza obiectivele stabilite.  

De asemenea, trebuie verificat dacă acțiunile propuse asigură cu adevărat beneficii clare 

(economii de scară, securitate juridică, omogenitate în reglementări) comparativ cu acțiunile la 

nivel central, regional sau local.  

Comisia justifică necesitatea acțiunii la nivelul UE pe baza experiențelor cu transpunerea 

Directivei 1999/44/CE în materia vânzării bunurilor de consum și a garanțiilor conexe. Această 

directivă viza o armonizare minimă, fapt care a generat o fragmentare a cadrului juridic în 

materie, în detrimentul întreprinderilor și consumatorilor. În opinia Comisiei, armonizarea 

deplină a anumitor drepturi contractuale ar reduce semnificativ costurile de conformare suportate 

de comercianți, garantând în același timp un nivel ridicat de protecție pentru consumatori. În 

susținerea argumentării Comisia a invocat, pe de altă parte, succesul armonizării depline vizate 

de Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor.  

Alte argumente s-au referit la aplicarea coerentă a drepturilor consumatorilor, asigurarea 

securității juridice pentru întreprinderile care doresc să vândă transfrontalier, eficacitatea acțiunii 
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la nivelul Uniunii, în special pentru vânzările personale („față în față”) și consolidarea acțiunilor 

de asigurare a respectării normelor.  

Principiul proporționalității 

 

În analiza principiului proporționalității (o componentă a subsidiarității, de altfel) ar trebui să se 

verifice dacă instrumentul juridic propus (directiva în cazul de față) nu este excesiv comparativ 

cu obiectivele stabilite. În al doilea rând, trebuie analizată necesitatea acțiunii UE în raport cu 

obiectivele avute în vedere. În al treilea rând, propunerea de directivă trebuie să lase suficientă 

marjă de manevră statelor membre și să nu încalce drepturile și libertățile fundamentale. 

 

Comisia justifică respectarea principiului proporționalității prin aceea că armonizarea nu vizează 

toate aspectele referitoare la contractele de vânzări de bunuri, concentrându-se mai degrabă 

asupra armonizării suplimentare numai a acelor drepturi contractuale ale consumatorilor din UE 

specifice, esențiale și obligatorii, care sunt fundamentale în cadrul tranzacțiilor transfrontaliere. 

În plus, se arată că alegerea directivei ca instrument juridic de reglementare, conferă statelor 

membre libertatea de a adapta punerea în aplicare a acesteia la legislațiile lor naționale.  

Nu în ultimul rând, este subliniat impactul pozitiv al propunerii de directivă asupra drepturilor 

specifice prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a UE, în special cele cu privire la protecția 

consumatorilor și desfășurarea de activități comerciale.  

 

5. Prezentarea propunerii 

Obiect și domeniu de aplicare: propunerea de directivă vizează armonizarea exhaustivă a 

anumitor cerințe privind contractele de vânzare încheiate între vânzător și consumator, în special 

cerințele de conformitate, măsurile reparatorii aflate la dispoziția consumatorilor în cazul 

în care bunurile nu sunt conforme cu contractul și modalitățile de exercitare a acestor 

măsuri reparatorii.  
Propunerea de directivă nu se aplică bunurilor precum DVD-urile și CD-urile cu conținut digital, 

în măsura în care bunurile au numai rolul de a transporta conținutul digital și nici contractelor 

pentru prestarea de servicii.  

În schimb, aceasta se aplică bunurilor precum aparatele casnice sau jocurile, în măsura în care 

conținutul digital al acestora constituie parte integrantă din produsele respective.  

De asemenea, dacă un contract de vânzare prevede atât vânzarea de bunuri, cât și prestarea de 

servicii, atunci directiva se aplică numai părții cu privire la vânzarea de bunuri.  

 
Statele membre pot să excludă din domeniul de aplicare al prezentei directive contractele de vânzare 

de bunuri de ocazie vândute în cadrul unei licitații publice, în cazul în care consumatorii au 

posibilitatea de a participa personal la vânzare.  

Armonizarea exhaustivă: propunerea împiedică statele membre să adopte sau să mențină 

reglementări diferite față de cele din această directivă, fie că sunt mai restrictive ori mai 

permisive pentru a asigura un nivel diferit de protecție a consumatorilor.  

În măsura în care nu sunt reglementate de aceasta, prezenta directivă nu afectează dispozițiile 

generale de dreptul contractelor prevăzute la nivel național, precum normele privind încheierea, 
valabilitatea sau efectele contractelor, inclusiv consecințele rezoluțiunii unui contract. 

Criteriile de conformitate: propunerea stabilește criteriile pe care bunurile trebuie să le 

îndeplinească pentru a se conforma contractului. Ca regulă, conformitatea bunurilor se evaluează 

nu numai prin raportare la condițiile contractuale, ci și pe baza unei combinații de criterii 

subiective și obiective.  

In plus, propunerea: 
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 stabilește criterii obiective pentru conformitatea bunurilor; în absența unor clauze 

contractuale explicite, bunurile ar trebui să fie conforme cu aceste criterii obiective; 

 precizează că neconformitatea care rezultă din instalarea incorectă a bunului ar trebui 

să fie considerată ca neconformitate a bunului însuși, în situația în care instalarea 

incorectă s-a produs din vina vânzătorului; 

 cuprinde o cerință de conformitate suplimentară potrivit căreia bunurile sunt libere de 

orice drept al unui terț, inclusiv cele care decurg din drepturile de proprietate 

intelectuală; 

 precizează momentul până la care se poate angaja răspunderea vânzătorului în caz de 

neconformitate; cu alte cuvinte, este vorba despre momentul în care se realizează 

transferul riscului din sarcina vânzătorului în aceea a cumpărătorului, iar acesta este 

momentul în care consumatorul sau transportatorul desemnat de acesta obține controlul 

asupra bunurilor, momentul în care instalarea este realizată de vânzător sau după ce 

instalarea a fost realizată de consumator, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data 

transferului riscului.  

Măsurile reparatorii: propunerea de directivă enumeră măsurile reparatorii de care dispune 

consumatorul pentru neconformitate și armonizează complet ordinea în care acestea pot fi 

exercitate: 1) într-o primă etapă, este prevăzut dreptul de a cere repararea sau înlocuirea într-

un termen rezonabil și fără inconveniente majore; 2) în a doua etapă, se stabilește dreptul la 

o reducere de preț sau la rezilierea contractului dacă neconformitatea nu se poate elimina prin 

reparare sau înlocuire. În plus, consumatorul va avea dreptul să suspende executarea 

obligațiilor proprii până la restabilirea conformității bunurilor.  

Directiva prevede un termen de doi ani pentru exercitarea dreptului la măsurile reparatorii.  

Înlocuirea bunurilor: în caz de remediere a neconformității prin înlocuirea bunurilor, 

vânzătorul este obligat să suporte costurile transportului bunurilor înlocuite.  Cumpărătorul nu 

este obligat să plătească pentru utilizarea bunurilor înlocuite în perioada care a precedat 

înlocuirea. Acesta poate opta între reparare și înlocuire, cu condiția ca opțiunea sa să nu fie 

disproporționată comparativ cu cealaltă, imposibil de realizat sau ilegală.  

Rezilierea: propunerea de directivă: 

- prevede posibilitatea rezilierii pe calea notificării vânzătorului prin orice mijloc; 

rezilierea e parțială atunci când neconformitatea privește numai o parte din bunurile 

livrate pe baza contractului; 

- reglementează că restituirea ca urmare a rezilierii trebuie să aibă loc nu mai târziu de 14 

zile, vânzătorul fiind obligat să ramburseze prețul plătit pe cheltuiala proprie, iar 

consumatorul să returneze bunurile defecte pe cheltuiala vânzătorului; 

- reglementează obligația consumatorului ca, în anumite condiții, să plătească valoarea 

bunurilor (atunci când acestea nu pot fi returnate), precum și obligația acestuia de a plăti, 

într-o anumită măsură, deprecierea bunurilor.  

Garanțiile comerciale: propunerea: 

-  prevede obligația de transparență pentru garanțiile comerciale emise de vânzător, de ex. 

în ceea ce privește forma și conținutul unui certificat de garanție; 

- relevă caracterul constrângător al garanției pentru vânzător, potrivit condițiilor 

stabilite în publicitatea, informațiile precontractuale și certificatul de garanție;  
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- precizează că, în situația în care condițiile stabilite în publicitate diferă de acelea cuprinse 

în certificatul de garanție, pentru consumator trebuie să prevaleze condițiile cele mai 

favorabile. 

Dreptul la o acțiune în regres: vânzătorul are dreptul să solicite măsuri reparatorii, în situația în 

care un act sau o omisiune comisă de către o terță persoană a determinat răspunderea furnizorului 

pentru neconformitate.  

 

6. Poziții ale statelor membre 

 AUSTRIA – BUNDESRAT 

În opinia Comisiei pentru afaceri europene, propunerea de directivă inițială [COM(2015)635] ar 

trebui respinsă, deoarece un nivel minim de armonizare a fost deja realizat prin directiva privind 

vânzarea bunurilor de consum și garanțiile conexe, iar o nouă directivă care s-ar abate de la cea 

de mai sus ar crea o fragmentare inutilă și indezirabilă a legislației în materie. În acest sens, s-a 

arătat că o armonizare deplină ar institui standarde de protecție a consumatorilor ridicate la un 

nivel nejustificat; de exemplu, prin introducerea unor dispoziții referitoare la extinderea 

perioadei de inversare a sarcinii probei în caz de neconformitate sau la dreptul de a rezilia 

contractul pentru defecte minore. Pe de altă parte, ar trebui să se țină seama că negocierile asupra 

directivei privind drepturile consumatorilor au relevat că armonizarea deplină a garanțiilor nu era 

posibilă din cauza intereselor divergente ale statelor membre și instituțiilor acestora.  

 FRANȚA 

Senatul Franței a adoptat un aviz motivat cu privire la propunerea de directivă inițială 

(COM(2015) 635), pe motiv că art. 3 cu privire la armonizarea exhaustivă este contrar 

principiului subsidiarității. Directivele permit în principiu statelor membre să reglementeze 

standarde mai înalte decât acelea stabilite prin norme europene. În cazul de față, Comisia 

Europeană are în vedere asigurarea unui nivel înalt de protecție a consumatorilor, însă nu 

garantează în niciun moment că acest nivel se aliniază aceluia al statelor membre care propun 

cea mai bună protecție.  

 GERMANIA – BUNDESRAT  

Examinând COM(2015)635, Comisia pentru afaceri europene s-a arătat sceptică cu privire la 

intenția de armonizare deplină a protecției consumatorului în cadrul dreptului contractual, 

opunându-se în aceleași timp introducerii unor regimuri diferite de garantare a drepturilor 

consumatorilor în funcție de lanțul de distribuție (online sau offline) și de bunurile vândute (cu 

conținut digital și altele).  

Pe de altă parte, Bundesrat-ul a subliniat riscul de incoerență între dispozițiile propunerii de 

directivă inițiale și Codul civil german pentru diferitele canale de comercializare, precum și 

riscul coborârii standardelor naționale de protecție a consumatorilor. Această diferențiere nu ar 

face decât să dezavantajeze comerțul intern. În plus, Bundesrat-ul a solicitat punerea în aplicare a 

unor dispoziții identice privind sarcina probei, indiferent de canalele de comercializare, dar și 

reducerea perioadei obligatorii de garanție pentru bunurile utilizate de la doi ani, la un an, ca în 

directiva privind vânzarea bunurilor de consum.  

 IRLANDA 

Comisia comună pentru locuri de muncă, întreprinderi și inovație din Parlamentul Irlandei a 

transmis instituțiilor UE o contribuție cu privire la COM(2015) 635, formulând o serie de 

observații, între care: 

- piața unică digitală propusă de Comisie fragmentează și afectează piețele interne ale 

statelor membre; propunerea pare că instituie un dublu regim care favorizează piața unică 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/parlements_nationaux/com/2015/0635/FR_SENATE_AVIS-COM(2015)0635_RO.pdf
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do#_e=dHlwZT1BTEwmZmFjZXRlZD10cnVlJnN0YXJ0PTAmcm93cz0xMCZ0ZXh0PSZzbGFuZz0mZG9jdW1lbnRDb2RlPUNPTSZkb2N1bWVudFllYXI9MjAxNSZkb2N1bWVudE51bWJlcj02MzUmX2RlYWRMaW5lUHJlc2VudD1mYWxzZSZmcm9tRGF0ZT0mdG9EYXRlPSZucENhcmQ9Tm9uZSZzY3


7 

digitală în detrimentul piețelor naționale, sporind nesiguranța consumatorilor în legătură cu 

drepturile lor în cadrul piețelor interne; 

- orice propunere care diminuează gradul de protecție a consumatorilor nu face decât să 

nege cetățenilor drepturile pe care deja le-au dobândit la nivel național;  

- propunerea încalcă principiul proporționalității, în special prin aceea că afectează 

normele aplicabile la nivel național și împiedică dezvoltarea acestor reguli și drepturi. 

Implicațiile la nivel național sunt excesive, depășind ceea ce este necesar pentru atingerea 

obiectivelor directivei; 

- consumatorii statelor membre trebuie să beneficieze în continuare de măsurile reparatorii 

existente și de nivelele mai înalte de protecție garantate de statele membre în care aceștia 

domiciliază, indiferent de metoda de contractare; 

- directiva ar trebui să stabilească standarde minime pentru tranzacțiile online 

transfrontaliere, garantând drepturi minime pentru consumatori; 

-  pentru a spori gradul de transparență, vânzătorii cu amănuntul online ar putea fi obligați 

ca, în momentul efectuării achiziției, să clarifice în ce stat membru își au sediul. Acest lucru ar 

permite consumatorului să afle dacă are dreptul la protecția oferită de statul de origine sau dacă i 

se aplică normele armonizate; 

- furnizorii, analizând normele armonizate aplicabile exporturilor, ar putea stabili dacă să 

intre sau nu pe o piață europeană mai mare ori numai pe piața țării de origine; 

- în situația în care consumatorul cere ca livrarea să aibă loc la o adresă din alt stat 

membru, s-ar putea introduce o dispoziție  prin care furnizorului să i se aplice regimul mai puțin 

oneros. Acest lucru ar proteja furnizorii de răspunderea contractuală neprevăzută și ar împiedica 

abuzul consumatorilor de măsurile de protecție garantate de alte state membre.  

 

 ITALIA – Camera Deputaților 

 

Comisia pentru transport, poștă și telecomunicații și Comisia pentru industrie, comerț și turism 

au stabilit în ședință comună că sprijină propunerea de directivă inițială, cu unele observații, între 

care: 

- dacă sarcina probei revine în întregime vânzătorului, aceasta ar putea descuraja vânzările 

la distanță, contravenind obiectivului de promovare a comerțului transfrontalier și sporind 

numărul litigiilor; 

- este neclar modul în care dispoziția potrivit căreia bunurile trebuie să fie libere de orice 

drept al unui terț, inclusiv cele care decurg din drepturile de proprietate intelectuală, poate fi 

aplicată bunurilor pentru care se obțin drepturi de proprietate intelectuală (cum ar fi cărțile sau 

obiectele protejate prin brevet sau marcă); 

- ar trebui instituită o limită de timp în care cumpărătorul poate reclama lipsa conformității, 

iar acest termen ar trebui să fie aceleași în toate statele membre; 

- pentru evitarea incertitudinii, ar trebui să se introducă un termen limită maxim până la 

care vânzătorul poate repara sau înlocui bunul, astfel încât cumpărătorul să își exercite dreptul de 

reziliere a contractului. 
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